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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup membutuhkan makan, khususnya manusia. Berbagai 

alasan mengapa mereka membutuhkan makan, bisa karena lapar, suka dengan 

makanan tersebut, bosan, dan lainnya. Karena itu sekarang banyak orang yang 

memanfaatkan hal tersebut menjadi bisnis yang cukup banyak diminati, sehingga 

banyak ditemukan tempat makan dimana saja. 

Salah satu bisnis makanan yang paling banyak diminati adalah bisnis 

Jasaboga. Jasaboga sendiri mempunyai 3 golongan, Golongan A, Golongan B dan 

Golongan C, setiap golongan mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Golongan 

yang paling banyak ditemukan di Surabaya ini adalah Golongan A dan Golongan 

B, karena Golongan A dan B melayani untuk  masyarakat umum seperti makanan 

yang dijual di kakilima, untuk asrama haji, jasaboga pesta, jasaboga perusahaan, 

jasaboga untuk sekolah dan banyak lain. Selain itu setiap golongan jasaboga juga 

mempunyai standar dalam tempat memasak, cara memasak, sampai bagaimana 

jasaboga tersebut mengantarkan makanannya ke tempat tujuan pemesanan makanan 

tersebut. Standar atau pedoman dalam aturan yang harus dilengkapi oleh jasaboga 

dapat dilihat dari Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang 

higiene sanitasi jasaboga. 

Dalam pembuatan makanan kita juga perlu melakukan pengawasan, mulai 

dari bahan tersebut didapatkan, tempat penyimpanan bahan makanan, sampai 

proses produksi makanan tersebut. Pengawasan tersebut bisa dengan cara 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN.... YENNI SURYANSYAH



2 
 

 
 

menerapkan higiene sanitasi di jasaboga. Menurut Permenkes RI Nomor 

1096/MENKES/PER/VI/2011, higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan 

faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari 

bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Sehingga yang 

perlu dilihat adalah bahan baku dari makanan tersebut, proses memasak, higiene 

juru masak dan bagaimana makanan tersebut disajikan kepada konsumen, karena 

proses produksi, penyajian dan pengiriman makanan dapat membuat makanan 

tersebut terkontaminasi.  

Proses memasak yang salah, bisa menimbulkan bakteri tumbuh didalam 

makanan tersebut. Kontaminasi didalam makanan juga bisa terjadi karena penjamah 

makanan kurang memperhatikan kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan tempat 

memasak. 

Higiene sanitasi sangat perlu diterapkan dengan baik dan benar, agar 

terjadinya risiko pada makanan tersebut bisa diminimalkan, selain itu dengan 

menerapkan higiene sanitasi jasaboga tersebut juga dapat mempunyai nilai lebih 

dari jasaboga yang lainnya. Higiene sanitasi juga dapat mencegah terjadinya 

kontaminasi makanan yang diakibatkan oleh mikroba patogen (foodborne disease). 

Sehingga tidak hanya proses produksi yang perlu diperhatikan, tetapi cara 

penyajian dan distribusi pun harus diperhatikan. Contoh kontaminasi pada saat 

distribusi makanan ke konsumen adalah debu, asap kendaraan, bakteri patogen 

yang tahan panas bisa tumbuh atau berkembang dalam makanan dan lain 

sebagainya. 
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Makanan seharusnya tidak boleh ada mikroba seperti E. Coli, Coliform, C. 

jejuni, colerra, dan lainnya. Karena mikroba tersebut dapat membuat konsumen 

sakit pencernaan, contoh penyakit yang disebabkan mikroba yang ada pada 

makanan: diare, panas, mual, muntah dan lainnya. Selain tidak boleh ada mikroba, 

di dalam makanan juga tidak boleh ada kandungan kimia yang masih terdeteksi, 

karena jika kita makan makanan yang masih mengandung bahan kimia, kemudian 

bahan kimia itu akan menumpuk pada tubuh kita dan lama kelamaan akan 

menyebabkan kanker.  

Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapan higiene sanitasi di 

jasaboga adalah bangunan tempat produksi, fasilitas di tempat produksi, karyawan,  

peralatan memasak, dan makanan itu sendiri. Selain itu juga ada kursus higiene 

sanitasi makanan, seperti untuk pengusaha atau pemilik atau penanggung jawab 

jasaboga dan untuk penjamah makanan. Kursus untuk penjamah makanan juga 

perlu dilaksanakan, agar penjamah makanan bisa mengetahui apa saja yang 

menyebabkan makanan ada bakteri atau mikroba, apa saja yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan penjamah makanan jika sedang memegang makanan dan lainnya. 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah membentuk Industri Pangan 

Siap Saji (IPSS) sejak tahun 2006, IPSS dibentuk sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, hal ini agar makanan yang dihasilkan sesuai 

dengan standar kemanan pangan, harus aman, bermutu dan bergizi. BPOM juga 

mengatakan bahwa “Higiene dan sanitasi merupakan parameter penting dalam 

industri pangan siap saji atau jasa boga. Kegiatan higiene dan sanitasi harus 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IPSS agar dihasilkan produk yang 
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aman, bermutu, bergizi dan layak untuk dikonsumsi”. Walaupun IPSS sudah ada, 

pengetahuan tentang keamanan pangan masih belum diketahui oleh produsen 

pangan. Masih banyak dijumpai jasaboga yang belum menerapkan prinsip – prinsip 

dasar keamanan pangan seperti higiene dan sanitasi. 

Bisnis jasaboga untuk sekarang sudah banyak, tetapi masih sedikit jasaboga 

yang menerapkan higiene sanitasi, hal ini dikarenakan kebanyakan jasaboga belum 

bisa memenuhi standar dari higiene sanitasi tersebut. Selain memenuhi pesanan 

untuk acara, jasaboga ada juga yang menyediakan untuk sekolah. Jasaboga yang 

terletak di Jalan Gayungsari ini termasuk jasaboga golongan B, jasaboga ini 

melayani sekolah, perusahaan dan juga pesta. Jasaboga ini juga menerapkan higiene 

sanitasi, sehingga evaluasi bisa dilaksanakan, evaluasi dilakukan dengan cara 

melihat keadaan jasaboga dan membandingkan sesuai standar yang ada, yaitu 

memakai Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bisnis jasaboga, sekarang banyak ditemukan, hal itu didukung dengan 

banyaknya yang memakai jasaboga untuk acara seperti pesta, instansi atau 

perusahaan untuk menyediakan makanan bagi pekerjanya, sekolahan baik untuk 

murid ataupun karyawan, dan lainnya. Walupun seperti itu masih banyak jasaboga 

yang belum menerapkan higiene dan sanitasi di jasaboganya. 

Kurangnya kepedulian pengelola jasaboga dalam penerapan higiene dan 

sanitasi dapat mengakibatkan rendahnya keamanan pangan di masyarakat. Hal itu 

dapat mengakibatkan keracunan pada makanan atau kontaminasi makanan. Selain 
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itu sanksi yang diberikan pada jasaboga yang melanggar peraturan tentang 

keamanan pangan masih kurang tegas. Seperti yang dilansir dari berita dari BPOM, 

di Provinsi Papua penyebab keracunan adalah keracunan makanan, kejadian ini 

masih belum termasuk Kejadian Luar Biasa, tetapi banyak masyarakat di Papua 

yang keracunan makanan. Selain di kota besar di Pulau Jawa juga masih sering 

dilaporkan kejadian tentang keracunan makanan, makanan tersebut rata – rata dari 

jasaboga. 

Dilansir dari berita di dinkes.surabaya.go.id bahwa sanitasi yang baik dapat 

hindari keracunan pada makanan. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan 

pelatihan kepada pengelola dan penjamah makanan se-Kota Surabaya, hal ini 

supaya pihak pengelola dan penjamah makanan mengerti pentingnya menerapkan 

higiene dan sanitasi di jasaboga, selain itu jika jasaboga menjaga keamanan dan 

kemurnian makanan, konsumen dapat terhindar dari timbulnya penyakit. Selain 

melihat keadaan dan kebersihan jasaboga higiene dan sanitasi, juga melihat 

kebersihan perorangan, baik karyawan kantor ataupun penjamah makanan. 

Penjamah makanan harus dalam keadaan bersih dan sehat, karena penjamah 

makanan yang bersentuhan langsung dengan makanan, jika penjamah makanan 

sakit, maa kuman yang ada di dalam tubuh penjamah makanan dapat berpindah ke 

makanan yang disentuhnya. 

Data dari laporan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2011, 

keracunan pada makanan masih banyak terjadi, hal ini ditemukan ada 128 kejadian 

atau kasus dari 25 provinsi, dilaporkan ada 18.144 orang yang terpapar. Penyebab 

keracunan pangan ini terdiri dari 2, yaitu dari mikroba dan kimia. Mikroba yang 
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terconfirm adalah S. aureus dan B. cereus, sedangkan untuk yang suspect adalah B. 

cereus, C. perfringens, E. coli, S aureus, S, epidermis, Salmonella dan V. cholera; 

kimia, yang terconfirm adalah Histamin, sedangkan yang suspect adalah Cadmium, 

Cuprum, Histamin, Metanol, Organofosfat, Sianida dan Toksin jamur. 

Kontaminasi E. coli pada makanan masih cukup tinggi di Indonesia 

termasuk di Jakarta. Kontaminasi E. coli pada makanan menurut jenis Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) yaitu kontaminasi E. coli makanan di Pedagang 

Kakilima 40,7%, Jasaboga 38,2%, Restoran di hotel 33,3%, Warung 32,9%, 

Restoran di luar hotel 31,3%, dan industri makanan 21,3% (Djaja, 2003). 

Kontaminasi pada jasaboga termasuk 3 terbesar, sehingga jasaboga perlu 

menerapkan higiene sanitasi.  Kejadian foodborne disease sekarang banyak terjadi, 

hal itu bisa diakibatkan dari higiene dan sanitasi di jasaboga tersebut yang masih 

kurang baik. 

Hal yang terpenting dalam menentukan risiko adalah 

a. Risiko pada bangunan jasaboga, 

b. Proses produksi atau cara pengolahan makanan, 

c. Pemakaian alat atau bahan untuk penyajian makanan, 

d. Distribusi makanan ke konsumen, dan 

e. Adanya risiko dari higiene karyawan, host, agent dan environment yang 

dapat mengakibatkan hazard fisik, biologi dan kimia pada makanan. 
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1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Penelitian ini hanya mengevaluasi sanitasi pengolahan, higiene 

makanan, serta kesehatan penjamah di jasaboga. 

1.3.2 Perumusan masalah 

Dari latar belakang penelitian ini dapat dihasilkan untuk rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

Bagaimana penerapan higiene sanitasi pada jasaboga yang terletak di 

Jalan Gayungsari dan bagaimana kesehatan penjamah makanan pada jasaboga 

tersebut? 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Mengevaluasi sanitasi tempat pengolahan, higiene makanan dan 

kesehatan penjamah jasaboga di Jalan Gayungsari Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengevaluasi penerapan sanitasi pengolahan, melihat lokasi bangunan, 

bangunan, fasilitas dan sarana prasarana yang ada di jasaboga di Jalan 

Gayungsari Surabaya dan dibandingkan dengan Permenkes 

1096/MENKES/PER/VI/2011, 

2. Mengevaluasi higiene makanan dengan cara melihat bahan makanan, 

pencahayaan, penghawaan, dan lainnya dan dibandingkan dengan 

Permenkes 1096/MENKES/PER/VI/2011, 
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3. Mengevaluasi kesehatan penjamah, meliputi status kesehatan penjamah, 

uji rectal swab penjamah makanan dan dibandingkan dengan Permenkes 

1096/MENKES/PER/VI/2011. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi jasaboga 

a. Memberikan informasi atau masukan pada Jasaboga, risiko apa saja yang 

terjadi pada saat proses mengelolah makanan, pengepakan makanan dan 

penyajian makanan. 

b. Penerapan higiene sanitasi dapat meningkatkan citra dari jasaboga tersebut. 

 

1.5.2   Bagi peneliti 

 Sebagai tambahan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam 

penerapan ilmu tentang proses higiene sanitasi pada makanan dalam skala 

jasaboga. 
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